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PROCESSUAL  CIVIL  e CIVIL –
Apelação  Cível  –  Contrato  de  seguro –
Autorização de desconto em conta-corrente
–  Fraude  –  Assinaturas diversas –
Evidenciação  –  Defesa  de  ausência  de
culpa –  Descabimento –  Dano  material  –
Descontos  indevidos  –  Reconhecimento –
Dano  moral  –  Ocorrência  –  “Quantum”
indenizatório – Valor fixado com moderação
– Manutenção  da  sentença –
Desprovimento do apelo.

- A apresentação de contrato sem a legítima
assinatura da parte contratante, bem como
de formulário para autorização de desconto
de  valores  em  conta-corrente,  constitui
prática ilícita, que atrai reparação por danos
materiais e morais em favor da vítima.

- Cabe a empresa seguradora envidar todos
os  esforços  possíveis para  evitar  fraudes,
não  sendo  suficientes na  defesa  de  sua
tese  a  sustentação  de  ausência  de  sua
culpa  na  ilicitude  praticada  ou  a
semelhança  de  assinaturas  no  contrato,
mas  que  não  pertence  à  autora  da
demanda.
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- O dano moral puro se projeta com maior
nitidez  e  intensidade  no  âmago  das
pessoas,  prescindindo  de  rigorosa
demonstração  probatória.  Provada  a
ilicitude do fato, necessária a indenização.

-  O arbitramento  do  valor  da  indenização
deve  levar  em  consideração  todas  as
circunstâncias  do  caso  e  atender  aos
princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, cabendo manutenção do
valor,  se  fixado  com  prudência  e
moderação. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator
e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível, interposta pela
Sabemi Seguradora S/A (fls. 115/121), contra sentença de fls.  108/111, de
lavra do Juízo da  5ª Vara  Cível  da Comarca da Capital, que,  nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”,  julgou procedentes  os
pedidos exordiais, formulados por Cilene Augusta da Nóbrega Veloso.

Na sentença  proferida,  o MM. Juiz “a quo”
reconheceu a ilicitude da conduta da demandada, que promoveu descontos
automáticos em conta-corrente da autora sem autorização desta, em razão de
serviços  que  não  foram  contratados,  condenando,  com  isso,  a  ré  ao
pagamento  de  indenização  por  danos  materiais  no  valor  de  R$  417,22
(quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), bem como danos
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada,  a  Sabemi  Seguradora  S/A
alega,  em  síntese,  que  possui  um  rígido  protocolo  para  contratação  de
serviços, tendo sido contratado pela autora seguro por morte acidental,  no
qual passou a descontar, inicialmente, o valor de R$ 100,00 (cem reais).
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Aduz a recorrente,  igualmente em resumo,
que  as  assinaturas  constantes  nos  contratos  que  a  parte  autora  afirma
desconhecer  são  semelhantes  à  assinatura  constante  nos  documentos
juntados ao processo pela própria promovente.

Afirma  que  inexistiu  erro  no  caso,
descabendo a restituição de valores, também defendendo, de toda forma, a
cobertura do serviço em favor da promovente  a justificar a regularidade do
desconto.

Ainda discorre sobre a inexistência de dano
moral,  ante  a  ausência  de  comprovação  de  ato  ilícito  e  de  nexo  de
causalidade,  questionando,  por  fim,  o  excesso  do  valor  fixado  a  título  de
indenização, pois não condizente com a razoabilidade e proporcionalidade na
questão.

Pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões às fls. 128/130.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 136/137, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  vez  que
próprios, tempestivos e regularmente processados.

Examinando  detidamente  o  caderno
processual,  observa-se  que  a  autora  firmou,  inicialmente,  “contrato  de
previdência privada” com a ré no ano de 2008. Com efeito, vislumbra-se que,
em  2011,  foram descontados  de  sua  conta-corrente  valores  em  favor  da
promovida,  referentes  ao  questionado  “contrato  de  seguro  de  acidentes
pessoais coletivos”, objeto do litígio.

O  Magistrado  sentenciante  entendeu,  na
sentença proferida, que a falsidade de assinatura neste último contrato,  bem
como em formulário para desconto em conta-corrente,  encontra-se evidente
nos  autos,  dispensando,  com  isso,  a  realização  da  perícia  grafotécnica,
notadamente se confrontadas as assinaturas expostas na procuração, carteira
de  identidade,  título  de  eleitor  e  coleta  de  registro  com  a  assinatura  do
documento de fls. 99.
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A  recorrente,  por  sua  vez,  afirmou,  no
apelo, que  possui  um rígido protocolo para contratação de serviços, tendo
sido contratado pela autora seguro por morte acidental. Aduz a apelante que
as  assinaturas  constantes  nos  contratos  os  quais  a  parte  autora  afirma
desconhecer  são  semelhantes  à  assinatura  constante  nos  documentos
juntados ao processo pela própria promovente.

Todavia,  o  ponto  nodal  da  celeuma  em
desate  não fora devidamente combatido pela parte recorrente nos autos,  na
medida em que  deixa de  defender a  necessidade da  realização de perícia
grafotécnica sobre os documentos,  ônus que incumbia a parte que produz o
documento, e, por outro lado, sustenta semelhança de assinaturas, quando a
circunstância  não  representa  a  rigidez  esperada  da  questão  ou  mesmo a
identidade da pessoa que subscreve os documentos.

Logo,  não  restou  demonstrada  a
celebração de contrato pela parte  litigante, cabendo a  esta prejudicada ser
indenizada pelos prejuízos advindo da situação.

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. FRAUDE
GROSSEIRA  NA  ASSINATURA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DO  BANCO.  SÚMULA  479,  DO  STJ.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS, DE ACORDO COM A
EFETIVA  COMPROVAÇÃO  DO  INDÉBITO.  DANO
MORAL.  VERIFICAÇÃO.  FIXAÇÃO  EM
OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  STJ  E  DO  TJPB.
ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO AO  RECURSO APELATÓRIO.  -  Consoante
Súmula  479  do  STJ,  "as  instituições  financeiras
respondem  objetivamente  pelos  danos  gerados  por
fortuito  interno relativo  a  fraudes e  delitos  praticados
por  terceiros  no  âmbito  de operações  bancárias".  Por
sua vez, especificamente quanto às fraudes em cheques,
exsurge  a  Súmula  28,  do  STF,  segundo  a  qual  "O
estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento
de  cheque  falso,  ressalvadas  as  hipóteses  de  culpa
exclusiva ou concorrente do correntista". - Comprovada,
clara  e  inegavelmente,  a  falsificação  das  assinaturas
apostas em cheques relativos à conta corrente da autora,
resta evidente a irregularidade da conduta do banco ao
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proceder  à  compensação  dos  mesmos,  mostrando-se
devida, pois, a devolução do indébito e o ressarcimento
dos danos morais ocasionados, tal como restou decidido
na  sentença.  -  A  ocorrência  de  fraudes  grosseiras  na
assinatura  de  cheques  do  consumi”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00314442020138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 09-12-2015) 

Assim,  ante  a  fraude  no  contrato,  com a
falsificação de assinatura, evidenciada a ilicitude, encontrando-se presentes
os requisitos  necessários  para o  dever  de indenizar,  dispensando-se,  com
isso, a demonstração de outras circunstâncias pela parte prejudicada para tal
reconhecimento.

O  dano  material  resta comprovado  pelos
descontos  efetivados  em  conta-corrente  da  parte  autora,  no  valor  de  R$
417,22  (quatrocentos  e  dezessete  reais  e  vinte  e  dois  centavos),  sendo
correta a condenação à devolução.

Ademais, muito embora alegue  a apelante
que não há no caso ato ilícito capaz de gerar o dever indenizatório, o simples
fato de ter sido celebrado um suposto contato fraudulentamente com o nome
da autora,  bem como lhe cobrado valores,  já viola a  intimidade e dignidade
desta, direitos da personalidade garantidos constitucionalmente. 

“In casu”,  a apelante deve responder pelo
seu ato culposo, nos moldes do que determina a legislação civil:

Art.  186:  "Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Art. 927: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: REPARAÇÃO DE DANOS - RELAÇÃO JURÍDICA
-  NEGATIVA  DE  CONTRATAÇÃO  -  ASSINATURA
IMPUGNADA - ART. 389, II, DO CPC - NEGLIGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  -  APONTAMENTO  E
ANOTAÇÃO  IRREGULAR  -  DANOS  MORAIS  -
CONFIGURAÇÃO  -  QUANTUM  DEVIDO  -
REDIMENSIONAMENTO.  
A prova da autenticidade da assinatura constante do contrato,
quando  impugnada,  é  ônus  da  parte  que  produziu  o
documento, neste caso a instituição financeira, nos termos do
art. 389, II, do CPC. Medida restritiva de crédito apoiada em
contratação irregular, portanto, em dívida não legitimamente
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contraída, constitui prática ilícita, e, por isto, atrai reparação
por  danos  morais,  segundo  indenização  que,  excessiva  no
contexto  litigioso,  desafia  redimensionamento  segundo
critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Recurso
parcialmente  provido.”  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0514.12.004739-4/002,  Relator(a):  Des.(a)  Saldanha  da
Fonseca ,  12ª  CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2014,
publicação da súmula em 05/09/2014) 

Quanto  ao  valor  da  indenização,  como
sabido,  a  mensuração  do  dano  moral  consiste  em  árdua  tarefa  para  o
julgador,  devendo  ser  realizada  com  observância  dos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  para  que  o  valor  da  indenização  se
equilibre  com a  intensidade  e  gravidade  da  dor  sofrida,  sem,  no  entanto,
resultar em enriquecimento sem causa para a vítima. 

Nesse  sentido,  têm decidido  os  Tribunais
pátrios:

A  indenização  por  dano  moral  é  arbitrável,  mediante
estimativa  prudencial  que  leve  em conta  a  necessidade  de,
com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual
e novo atentado, o autor da ofensa.(RT 706/67).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-
se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo
que, na fixação da indenização a este título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao  grau  de  culpa,  ao  nível  socioeconômico  dos  autores  e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.” 
(AgRg  no  Ag  705.190/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 23.05.2006, DJ
26.06.2006 p. 154).

Com  efeito,  considerando  os  transtornos
suportados pela parte promovente e a capacidade financeira da recorrente,
bem como em consonância com o caráter punitivo e pedagógico do instituto,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve prevalecer,  por
se mostrar adequado com o caso em concreto e propiciar à vítima satisfação
compensadora pelos dissabores que passou.

Ante o exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo a sentença proferida em todos os seus
termos.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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